
H O T Ă R Â R E A nr.12-167/13 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   
 

23 iulie  2013                           mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs 
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor -   

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-126/13 din 04.06.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratura r-lui 
Sîngerei, procuror în procuratura r-lui Basarabeasca şi adjunct al procurorului r-lui Ceadîr-
Lunga. 

Pentru promovarea în funcția de adjunct al procurorului r-lui Ceadîr-Lunga a aplicat 
la concurs procurorul Dmitri Ianac. 

Funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Basarabeasca a fost solicitată de dna 
Nina Garaba. 

Pentru ocuparea funcției vacante de procuror în procuratura r-lui Sîngerei a optat 
dna Lina Popescu. 

Toţi concurenţii au susținut cererile înaintate şi au prezentat acordul pentru a fi 
verificaţi conform Legii nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor 
la funcţii publice. Dna Nina Garaba a fost anterior verificată conform procedurii legale şi 
recunoscută compatibilă cu funcţia de procuror (hotărârea nr.2-3d-173/11 din 19.07.11).  

Analizând dosarele candidaţilor, consiliul reţine că titularele Nina Garaba şi Lina 
Popescu îndeplinesc condiţiile legale prevăzute de art.37 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură, iar titularul Dmitri Ianac are vechimea în muncă necesară conform art.36 
alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură pentru a putea participa la concurs. 

În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f)  din Legea cu privire la 
Procuratură,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A admite cererile concurenţilor Dmitri Ianac, Nina Garaba, Lina Popescu privind 
participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate.  

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenților Dmitri Ianac, 
Nina Garaba, Lina Popescu  pentru organizarea evaluării.  

A iniția verificarea concurenților Dmitri Ianac şi Lina Popescu în temeiul art.8 din 
Legea nr.271 din 18.12.2008. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                      Iurie Garaba 
 


